Obecní úřad Újezd u Plánice

INFORMACE
o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Újezd u Plánice
Obecní úřad Újezd u Plánice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, informuje o konání veřejné zasedání zastupitelstva obce Újezd u Plánice, svolaného starostou
obce Jiřím Votavou v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.
Místo konání:

Újezd u Plánice restaurace KD, Újezd u Plánice č. p. 25

Doba konání:

27.03.2015 od 19.45 hod

Navržen
program:

1 Zahájení – určení zapisovatelé
2 Volba návrhové komise:
Určení dvou ověřitelů z dnešního zasedání
Ověření zápisu z posledního zasedání
3 Kontrola usnesení z posledního zasedání
4 Seznámení s došlou poštou
5 Zpráva obecního hajného o postupu prací v obecním lese
6 Projednání rozpočtové změny č. 1 na rok 2015
7 Seznámení s žádostí pro VODOSPOL s.r.o. Klatovy, na zpracování dokumentace –
vypouštění odpadních vod dle odebraných vzorků
8 Seznámení s žádostí pro VODOSPOL s.r.o. Klatovy, na zpracování žádosti o povolení
k vypouštění odpadních vod z VKV k. ú. Újezd u Plánice od Povodí Vltavy
9 Seznámení s povolením - Vypouštění odpadních vod z VKV k. ú. Újezd u Plánice,
č.h.p.1-10-050070-0-00 do 31. 12. 2024
10 Odsouhlasení smlouvy příspěvku pro Oblastní charitu Klatovy, 3000,- Kč
11 Projednání a odsouhlasení nařízení vlády, kterým se mění č. 375/2010 Sb. na nařízení
vlády č. 459/2013
12 Projednání a odsouhlasení předběžné smlouvy BRO (biologicky rozložitelného
odpadu) s Městem Klatovy. Důvod - změna legislativy platné od 1. 1. 2015 nařízení vlády
13 Projednání a odsouhlasení výběrového řízení na opravu cest za tří kandidátů
14 Seznámení s výběrem poplatku za popelnice a ze psů
15 Diskuse
16 Usnesení
17 Závěr

V obci Újezd u Plánice, dne 20.03.2015
Vyvěšeno na úřední desce dne: 20. 03. 2015
Sejmuto z úřední desky dne:

27. 03. 2014

starosta Jiří Votava

